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Democratisch?
Zoals bekend heeft CD&V, met de hulp
van L.O.S. in Sint-Amands, doorgedrukt
dat Puurs en Sint-Amands op 1 januari
2019 zullen samensmelten tot één
gemeente. Dat gebeurde zonder de
bevolking daarin te kennen middels het
organiseren van een volksraadpleging.
Nochtans bestaat daar in sommige
deelgemeenten, te weten in SintAmands, een grote tegenstand tegen. Een
actiegroep verzamelde ter zake meer dan
500 handtekeningen en stuurde die op
naar Vlaams minister van Binnenlands
Bestuur Homans (N-VA).
Naar aanleiding daarvan stelde Vlaams
volksvertegenwoordiger Chris Janssens
(VB) op ons verzoek aan Homans de
vraag of zulke belangrijke beslissing als
een gemeentefusie niet best verplicht aan
een volksraadpleging wordt onderworpen
om te vermijden dat er fusies worden
doorgevoerd die absoluut niet gedragen
worden door de bevolking. Haar
antwoord luidde droogweg dat dit niet
voorzien is, lees: 'het kan mij in feite niks
schelen of daar al dan niet een draagvlak
voor bestaat bij de betrokken inwoners'.
Het is duidelijk dat Homans op dezelfde
lijn als CD&V van Puurs en Sint-Amands
zit. Het Vlaams Belang ziet dat anders.
Een fusie? Ja, maar elke gemeenschap
moet zich daar wel goed bij voelen.
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Peter Lemmens
Gemeenteraadslid in Puurs

Illegaliteit wordt hier Gemeentefinanciën:
gedoogd laat u niet bedotten!

Feesten voor de
verkiezingen
Feesten is zonder twijfel erg leuk. Ik zal
de laatste zijn om dat te ontkennen. Maar
als dat met gemeenschapsgelden gebeurt
dan moet men op zijn hoede zijn en zien
of er geen misbruik van wordt gemaakt.
En wat dat laatste betreft hebben wij
in Puurs toch wel één en ander aan te
merken. Neem nu de bedragen die door
het gemeentebestuur worden voorzien
voor het organiseren van feesten in
2018 en 2019. Voor 2018 - voor de
gemeenteraadsverkiezingen - wordt niet
minder dan 31.000 euro voor feesten
uitgetrokken. Dat staat in fel contrast met
2019 - na de gemeenteraadsverkiezingen
- waar voor diezelfde feesten slechts 9.680
euro wordt voorzien. Dat is nog niet eens

één derde van het bedrag van 2018. Als
u het mij vraagt ruikt dit heel sterk naar
het inzetten van gemeenschapsmiddelen
voor eigen politiek (CD&V-)gewin.
Dany Saey
Bestuurslid

Fusieperikelen van een
kleine meneer
Zoals we hiervoor al schreven bestaat
er in deelgemeente Sint-Amands
een sterk verzet tegen de fusie met
Puurs. Velen daar zijn van oordeel
dat beide gemeenten niet al te best
bij elkaar passen. Veel liever hadden
zij een fusie met Bornem of op
Klein-Brabants niveau zien gebeuren.
Dat is een mening zoals een andere,
die in een democratie alle respect
verdient. Maar zo ziet één van de
twee CD&V-burgemeesters die de

huidige fusie hebben doorgedrukt dat
blijkbaar niet. Hij gaf op facebook
de volgende commentaar over de
mensen die zijn fusieplannen niet
delen: "we kennen ze intussen: het is
een klein groepje verzuurde mensen die
op alles commentaar hebben". Dat is
natuurlijk een gekende strategie om
tegenstanders in het verdomhoekje te
duwen, te kleineren en te demoniseren.
Maar als u het ons vraagt: in alle geval
een burgemeester onwaardig.
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voerden vis in vanuit Spanje, die ze
in een loods in Puurs herverpakten.
Maar in feite bestond hun handeltje
in de invoer van drugs, die ze in
de vis verstopten. De rechtbank
veroordeelde drie van hen tot effectieve
gevangenisstraf of een geldboete.
*
In 2016, zo blijkt uit gegevens van
de minister van Maatschappelijk
Welzijn, werd in Puurs voor 1.868
euro medische zorgen aan 4 illegalen
toegediend. Daarnaast kregen in
datzelfde jaar nog eens 7 illegalen voor
12.668 euro medische zorg buiten een
ziekenhuis. Uiteraard op kosten van
de gemeenschap.
*
In het kader van de fusie tussen Puurs
en Sint-Amands, hebben de CD&Vbesturen beslist om de bevolking te
bevragen over deze fusie. Dat doen ze
nadat zij de fusie hebben doorgedrukt
zonder iemand daarin te kennen.
Zoiets noemt men vijgen na Pasen.
*

Hier komt een reusachtige parking

In de Lichterstraat te Puurs wordt zoals
bekend één van de prestigeproject van
het CD&V-bestuur ontwikkeld onder
de vorm van een nieuw grootschalig
sportpark. Hiervoor wordt heel wat
open ruimte opgeofferd. Er wordt
onder meer een parking voorzien voor
niet minder dan 500 voertuigen. In
plaats van voor gestapeld parkeren te
kiezen, heeft het bestuur geopteerd
voor een gelijkvloerse parking met een
maximaal ruimtebeslag.

Financiën: laat u niet bedriegen!
In december vorig jaar vonden de
laatste begrotingsbesprekingen plaats
voor de gemeenteraadsverkiezingen
van 14 oktober aanstaande. In Puurs
was CD&V-burgemeester Koen Van
den Heuvel weer in topvorm om
het publiek een rad voor de ogen te
draaien over de financiële situatie van
de gemeente.
Van den Heuvel wil u met de verkiezingen
voor ogen wijsmaken dat de financiën er
erg rooskleurig voorstaan en daarvoor
is hij niet te beschaamd om een pak
leugens te vertellen. Want de situatie is
helemaal niet goed, wel integendeel. Om
u te bedriegen heeft hij verschillende
instrumenten in zijn trukendoos zitten.

Misleidende truken
Zijn voornaamste truc bestaat erin enkel
uit te pakken met een beperkt deel van
het financiële plaatje, met name met het
rooskleurige gedeelte ervan. Zo gaat hij
er prat op dat de personenbelastingen
de laatste jaren zijn gedaald. Dat klopt
ook, maar dat is slechts één van de vele
belastingen en retributies die in Puurs
worden geheven. Om iets zinnigs over de
belastingdruk in Puurs te zeggen, moet
men echter het héle verhaal vertellen
van alle belastingen en retributies samen.
Ook voor onze schuldenlast heeft hij
de jongste jaren iets bedacht om ons te
bedotten. Onze gemeenteschuld wordt
bepaald door drie entiteiten, met name

de gemeentediensten, het OCMW en het
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB). De
jongste drie jaar is het CD&V-bestuur
ertoe overgegaan om nieuwe schulden
bijna uitsluitend door het AGB te laten
aangaan. Dat heeft tot gevolg dat de
schulden van de gemeentediensten en
het OCMW de jongste jaren effectief
flink zijn gedaald, maar die van het AGB
duizelingwekkend zijn gestegen. Van den
Heuvel pakt in het publiek echter alleen
uit met de schulden van de gemeente- en
OCMW-diensten en verzwijgt die van
het AGB. Het is echter niet door daarover
te zwijgen dat ze niet zouden bestaan.

De werkelijke cijfers
In tegenstelling tot CD&V willen wij
u geen leugens op de mouw spelden
en geven wij u de werkelijke cijfers,
zoals ze door de Vlaamse overheid ter
beschikking worden gesteld. U kan ze
trouwens zelf natrekken op de webstek
www.lokaalbestuur.vlaanderen.be onder
de rubriek 'bbc data en analyses' >
'financiële profielen'. Laten we beginnen
met de gemeentelijke belastingdruk.
In de gemiddelde Vlaamse gemeente
betaalde men in 2016 per inwoner
1.109 euro aan gemeentebelastingen
en retributies. In Sint-Amands was dat
1.072 euro. In Puurs zaten we aan niet
minder dan 1.513 euro, of 36,4% meer
dan het Vlaamse gemiddelde! Inzake
financiële schulden is het nog erger. Die
bedroegen in 2016 in de gemiddelde

Vlaamse gemeente per inwoner 1.595
euro, in Sint-Amands 1.637 euro en in
Puurs... 2.520 euro of 58% meer dan het
Vlaamse gemiddelde!

Overspannen investeringsbeleid
De hoge schuldenberg die de Puursenaars,
en straks ook de Sint-Amandsenaars, met
dit CD&V-bestuur moeten torsen, alsook
de hoge belastingdruk hebben natuurlijk
hun oorzaken. De voornaamste daarvan
is dat dit bestuur het geld van de burger
graag overvloedig laat rollen voor allerlei
peperdure prestigeprojecten. Die hebben
ook een doel: u, als kiezer, daarmee te
overdonderen, in de hoop dat u daarmee
dit bestuur de volgende keer opnieuw
herverkiest. Vergis u daarin dus niet, want
dit CD&V-bestuur zal onververminderd
doorgaan geld te verkwisten als het daartoe
de kans krijgt. De Puurse fusiebonus van
9,7 miljoen euro heeft Van den Heuvel
intussen al voor een stuk verkwanseld
door (via het AGB) nieuwe leningen
voor niet minder dan 9,5 miljoen euro
in het vooruitzicht te stellen. En ook
de nieuwe prestigeprojecten, waaronder
een gloednieuw en uiterst presitigieus
gemeentehuis, liggen al op de tekentafel.
Denk daar misschien ook eens aan
wanneer u over een half jaar uw stem
gaat uitbrengen. Want de belastingen die
u betaalt, komen uit uw geldbeugel. En
de schuldenberg die CD&V opbouwt,
zullen onze kinderen moeten afbetalen.

Illegaliteit wordt hier gedoogd
Vreemdelingen die geen toelating
(meer) hebben om in dit land te
verblijven, moeten het land verlaten.
Wie zich daar niet aan houdt, is illegaal
en geeft daarmee meteen ook te kennen
zich niet aan onze wetten te willen
houden. En laat u niet misleiden: het
gaat hier doorgaans niet om sukkelaars,
wel om economische gelukszoekers
die vaak duizenden
euro's aan
mensensmokkelaars hebben betaald
om hier op onze sociale zekerheid te
kunnen teren.
Aangezien er op illegaal verblijf
boetes en gevangenisstraf staan, is het
de taak van onze lokale overheden,
politie, gemeente en OCMW, om

deze misdrijven op te sporen en daar het
nodige gevolg aan te geven. In de praktijk
blijkt echter dat illegaliteit hier wordt
gedoogd. Dat blijkt elk jaar opnieuw
uit de cijfers met betrekking tot de
dringende medische hulp die aan illegalen
wordt verstrekt. Zo werd bijvoorbeeld

in Puurs in 2016 aan 11 illegalen
gezondheidszorg verstrekt. Het Vlaams
Belang vroeg in de gemeenteraad van
Puurs en in de politieraad van KleinBrabant dan ook wat het beleid in dat
verband onderneemt. Uit het antwoord
blijkt dat dit zo goed als niets is. En
dat terwijl men de voorbije maanden
in de media openlijk kon lezen dat er
in Klein-Brabant netwerken actief zijn
om illegalen te laten onderduiken.
Wij vroegen dan ook om op dit vlak
actiever op te treden en zullen dat zeker
verder opvolgen. Open grenzen en het
behoud van onze sociale welvaartsstaat
gaan immers absoluut niet samen!

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
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sociale
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en
aan vreemdelingen:
heid
te
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deren. Niet om
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FOD werkgelegenhe
tsch
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id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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